
 

     

VZW ZORG-SAAM ZUSTERS KINDSHEID JESU 

    WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-ELIGIUS 

    DAGVERZORGINGSCENTRUM ROBIJN 

SINT-ELOOISTRAAT 56 

 

    9080  LOCHRISTI(ZEVENEKEN)  

 
 
WZC Sint Eligius (Lochristi Zeveneken Lokeren) is een voorziening voor oudere bewoners. Met een 104-
tal medewerkers geven we in WZC Sint Eligius dagelijks zorg op maat voor 190 bewoners, waarvan een 
aantal senioren in kortverblijf en assistentiewoningen en dagverzorgingscentrum.  
Wij maken deel uit van een grote groep van ouderenvoorzieningen : De VZW Zorg Saam Zusters 
Kindsheid Jesu. Meer dan 1700 deskundige medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken werk 
van hun kernopdracht en streven naar zorg op maat. We doen dit door een eigentijdse, kwalitatieve 
dienstverlening aan te bieden aan 2000 ouderen. 
 
Voor de verplaatsing van onze daggasten willen we voor een deel zelf instaan. Om dit mogelijk te maken 
gaan we over tot het aanwerven van een 
 

CHAUFFEUR 
DAGVERZORGINGSCENTRUM ROBIJN 

VOOR PERSONEN MET DEMENTIE 
Halftijds(19u/week) 

Indiensttreding voor 31 maart 2019 
 
Functie  : -vervoer en begeleiding van personen met dementie 

-rijden met een aangepaste minibus (8+1) incl. rolstoelgebruikers in een straal van 15km. 
-dagelijks onderhoud minibus 
-logistiek aanvullende taken in het dagverzorgingscentrum 
-werktijden van 7.30u-10.30u en/of (15u)15.30u-18.30u, inclusief weekend-werk 
 

 
Je profiel : -je hebt een hart voor ouderen met dementie 
  -je kan zelfstandig en in team werken 
  -je hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid en respect voor de privacy van daggasten 
  -je bent in het bezit van een rijbewijs B 

-je bent medische geschikt voor personenvervoer (voorafgaand te attesteren door de  
 arbeidsgeneesheer van DVC Robijn) 
-ervaring in de zorgsector is een pluspunt 

 
Aanbod : -deeltijdse job 19u met variabel uurrooster 
  -loon volgens PC 330.01 

-extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding, premie voor WE-werk, extra 
 beloning bij belangrijke mijlpalen in je leven) 
-intensieve opleiding in omgaan met personen met dementie 
-integratie in een gemotiveerd team 
 

Interesse ? Voor het stellen van je kandidatuur en/of het bekomen van bijkomende informatie, kan u 
zich richten tot : 
Nele Mallems, coördinator dagverzorgingscentrum Robijn, tel 09/353.93.77 of via mail 
dvcrobijn@steligius.zkj.be  
 

www.wzcsint-eligius.be 
https://nl-nl.facebook.com/WzcSintEligius 

 

http://www.wzcsint-eligius.be/

